
تفرق   - مع األسف - فنحن نقول : لقد جرى املسلمون يف العهد األول على البيعة الشرعية ، مث  الشيخ :

ل عددا وأوسع دائرة ، وما أحد املسلمون فيما بعد إىل دويالت تشبه دويالتنا القائمة األن ، ولو لرمبا تكون أق

من هذه الدول سلك سبيل هذه اجلماعات واألحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذى كان قائما بني الدول اإلسالمية 

يومئذ ، ذلك ألم كانوا ال يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم ، أما الناشئة اجلديدة اليوم والذين 

فليس فيهم ما كان يف أولئك من العلماء ، العلماء حقيقة على األقل علماء  يدعون إىل تكتل ما وحتزب ما

باملذهب ، هؤالء ليس عندهم علماء حقيقة وال علماء وقد أحسن حيث أخطأ كثريا الدكتور البوطي حينما مسى 

أصاب احلق دون  نفسه وأمثاله من العلماء أم علماء جمازا، كانت هذه يف الواقع فلتة ، لكن رمية من غري رام ،

أن يقصده ، لقد كان فيهم يومئذ على األقل علماء جمازيون ، يعىن علماء باملذهب ، وال يوجد يف املذاهب مثل 

فضال عن أن يوجد مثلها يف الفقة املستقى من الكتاب والسنة ، فهذه  -اليت أنت حكيتها آنفا  - هذه األحكام 

سالم على وجهه الصحيح لتسليك واقعهم وإلصطياد الناس أحكام تصدر من بعض الرؤوس اليت ال تفهم اإل

  وضمهم إليهم .

منذ حنو أربعني سنة وأنا أقول   -ولذلك حنن نقول أن قائمة املسلمني ال تقوم إال على أساسني اثنني  الشيخ :

ل فيه يف كل .تصفية اإلسالم مما دخ " التصفية والرتبية "البد من   -وأقيم عليها حماضرات كثرية  -بكلمتني 

مث اقرتان الرتبية مع هذا العلم الصحيح فأين العلماء  -ولستم حباجة إىل شيء من التفصيل - نواحى اإلسالم ، 

الذين ينبغي أن يكون عددهم باأللوف املؤلفة يف هذا اتمع اإلسالمي العظيم ، ينبغي أن يكون فيهم علماء 

ربون اجليل الذى يعيشون بينهم على هذا العلم الصحيح ، ال باأللوف املؤلفة ومضى عليهم سنني كثرية وهم ي

وجود هلذا وال هلذا . فمن الذى سيقيم الدولة املسلمة؟؟ لذلك فأول أساس إلقامة الدولة املسلمة هو ما يؤخذ 

نصر اهللا اليوم ال شك نصر اهللا هو العمل بأحكامه ، لكن  (( ِإْن تـَْنُصُروا اللَه يـَْنُصرُْكْم ))من قوله تـََعاىل  : 

املرتتب على العمل بأحكامه ليس كنصر اهللا يف أول يوم حني بعث النىب َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم  وعلمه االسالم 

مباشرة ، أما حنن حباجة إىل دراسات طويلة وسنني عديدة حىت يتسىن لنا أن نُوجد األلوف املؤلفة من العلماء 

نة رسول اهللا َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم   وعلى منهج السلف الصاحل . انظروا اآلن الفقهاء حقيقة بكتاب اهللا وبس

  صعوبة احلصول على العلم الصحيح ، وسهولة احلصول على العلم يومئذ

حنن اآلن يف حاجة لعديد من الوسائل والوسائط ، حنن األن نكون حباجة أن نعرف شيئا غري الكتاب  الشيخ :

الذى ندندن دائما حوله ، وهو معرفة ما كان عليه سلفنا الصاحل ، كيف نستطيع أن نعرف ما كان والسنة ، وهو 

عليه سلفنا الصاحل ؟ ال ميكننا إال بواسطة :  أوال : بالكتاب ، ثانيا : بالسنة ،ثالثا : باآلثار السلفية فنحن اآلن 



ء باملئات واأللوف حيسنون معرفة ما كان عليه ال جند علماء بالعشرات يتقنون علم السنة ، فأين هؤالء العلما

سلفنا الصاحل من اآلثار اليت خلفوها؟؟ ألا قوال أو فعال وتطبيقا منهم للكتاب والسنة . اآلن فيه صعوبات كثرية 

يف طريق الدعاة اليوم حقا ، مل تكن هذه الصعوبات موجودة يف القرون األوىل لقرب العهد من نزول الوحى على 

َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم  فإذن حنن اليوم يف حاجة إىل مساعي ضخمة وواسعة جدا ، هذه املعاين ال يفكر النىب 

فيها الدعاة اإلسالميون إسالما عاما ، ال يعرفون أن هذا اإلسالم اليوم يتطلب من املسلمني اخلاصة دراسة علوم  

صونوا ا أنفسهم عن أن يكونوا فرقة من الفرق الضالة،   كثرية وكثرية جدا منها تتبع  اآلثار السلفية حىت ي

كاملعتزلة واخلوارج واملرجئة وحنو ذلك ، ألن هؤالء ركبوا رؤوسهم وفسروا اآليات واآلحاديث بعقوهلم ومل حياولوا ان 

 الرسول يستعينوا مبا كان عليه السلف الصاحل ، مع ذلك هذه الفرق كانت قريبة العهد بالنسبة إلينا بينهم وبني

َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم مئتني سنة ثالمثائة سنة ،  اآلن بيننا وبينه عليه السالم اربعة عشر قرنا . فإذن لتصفية العلم 

حيتاج اىل زمن طويل وعريض مث قرن الرتبية على هذا العلم أيضا حيتاج إىل جهود جبارة جدا ، فأين هذه العلماء 

حقق الفكرة الصحيحة إال بالعلم الصحيح ، وال يكون هذا إال كما شرحنا بالكتاب والسنة ذه الكثرة اليت ال تت

واآلثار السلفية ، مث أن يقرتن مع هذا التعليم الصحيح الرتبية الصحيحة ، بدون هذا وهذا ال ميكن أن تقوم قائمة 

ا منهجا وتطبيقا  ، وأسهل شيء أن الدولة املسلمة اليت يشرتك فيها كل الدعاة اإلسالميني لفظا وخيتلفون فيه

يقول القائل منهم نريد أن نقيم دولة إسالمية ولو كانوا ال يعرفون من اإلسالم شيئا . هناك نكتة سورية تقول : 

لقى رجل من األعاجم يهوديا يف طريقه ، فقال له وهو متسلح باخلنجر: أسلم وإال قتلتك ، قال : دخلك ، ماذا 

 ال أدرى .فهو متحمس إلسالمه ويريد أن يقتل الكافر ، لكن الكافر ملا يستسلم ويقول له أقول ؟  قال له : واهللا

علمىن ماذا أقول ، يقول له ال أدرى .فهؤالء الذين يريدون أن يقيموا دولة اإلسالم ، دولة اإلسالم حتتاج إىل 

األن مسألة أفغانستان باعتقادي دستور حتتاج اىل شارح هلذا الدستور يسمى اليوم بالقانون ، أين هؤالء ؟؟ 

واخرجوا أذناب  - ونرجو أن يكون هذا قريبا  - ستكون عربة عظيمة جدا للمسلمني ، ألم إن إنتصروا 

السوفيت والشيوعيني من كابول وحنوها من العواصم هناك ، واحتلها ااهدون يف سبيل اهللا ،  ما صبغة هذه 

ولة اإلسالمية ؟؟ أحسن أحواهلم أن يقيموها دولة حنفية ، ال أريد من هذا الدولة اليت يدندنون أم سيقيمون الد

أن أقول دعوهم والروس وال تساعدوهم على إخراج الروس ، ال ، حنانيك ، بعض الشر أهون من بعض ، لكننا 

ماذا يوجد سيقيموا دولة حنفية ،  " ومن مل ينظر يف العواقب ما الدهر له بصاحب "جيب أن ننظر إىل العواقب 

  يف هذه الدولة احلنفية ؟

من قتل ذميا قتل به ، هذا حكم حنفي وتبناه رجل من أكرب الدعاة اإلسالميني ، والذين كانوا متفوقني  الشيخ :



على بعض الدعاة اآلخرين بشمول علمه سياسة واقتصادا وعسكريا وحنو ذلك ، وليس باخلايف عليكم وهو ابو 

لله. لقد كتب حبثا طويال ينتصر للمذهب الذى عاش فيه أن املسلم إذا قَتل ذميا قُتل به األعلى املودودي َرِمحَه ا

وأحتج ببعض األحاديث اليت ال سنام هلا وال خطام ، وإذا قتل املسلم غري مسلم من أهل الذمة خطأ فدية هذا 

و دخلها تفصيل بالسنة احملمدية ، الكافر كدية املسلم ، ومن معرفتنا م أم حيتجون بالعمومات القرآنية حىت ل

ألم يزعمون أن السنة ال ختصص القرآن وال تقيد مطلقه إال إذا كانت متواترة ، عهدنا م هكذا يردون السنة 

الصحيحة ملاذا ؟؟ ألنه مل يتحقق فيها شرطهم وهو ان تكون متواترة ، فلماذا هنا متسكوا بالسنة الضعيفة أوال ، 

و اعرضوا عن حديث عمرو بن شعيب عن  ( ال يقتل مسلم بكافر )الصحيحة اليت تنص  مث اعرضوا عن السنة

أبيه عن جده أن النيب  الرسول َصلى الله َعَلْيِه َوَسلم   جعل دية الذمي على النصف من دية املسلم بعد هذا كله 

ْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن َما َلُكْم َكْيَف (( َأفـََنْجَعُل انقول هلم كما قال ربنا َعز و َجل يف القرآن الكرمي  : 

(( َأفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن  كيف جعلتم دية الذمي كدية املسلم ، ويقتل مسلم بقتله هلذا الكافر ،   َتْحُكُموَن ))

لى هذا املذهب فلو قامت الدولة اإلسالمية يف أفغانستان ستقوم ع َكاْلُمْجرِِميَن َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن ))

الضيق ، وليس على اساس التصفية اليت ندندن حوهلا طيلة هذا الزمان الطويل ، لذلك فالدولة املسلمة لن تقوم 

قائمتها حىت لو وجدت مجاعة إسالمية ، وفعال حاولوا أن حيققوا اإلسالم حاكما يف األرض ، إمنا هو إسالمهم 

(( ِإن ِفي َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو َأْلَقى السْمَع َوُهَو وليس اإلسالم املأخوذ من الكتاب والسنة  ، 

  َشِهيٌد ))

  بالنسبة لسؤال األخ هذا السائل :

  نعم الشيخ :

أقول : اجلماعة هذه تنشئ هلا مدارس ومثال حتدد دروس وتوجيهات ومواعظ يف بعض املساجد ، اال  السائل :

مري يطيعونه يف تنفيذ هذه الربامج يف وضع جدول يف املدارس فالن يعطوه مادة احلديث ، حيق هلم ان يكون هلم ا

أال حيق لألمري أن يطاع يف هذه األشياء  -وفالن يعطوه مادة الفقه ، وفالن يعطوه مادة التفسري ، بارك اهللا فيك 

  ؟ 

هل تقوم قائمة الشركة إال برئيس جواىب على هذا بارك اهللا فيك ، لو قامت شركة يف عمل دنيوى ،  الشيخ :

  يطاع ؟ هذا أوىل من هذا . لكن املشكلة أنه ال جيوز لنا أن نعطى هلذا الرئيس ما أعطاه الشارع للخليفة األكرب .

  ال ال ال السائل :

وجوب الطاعة ، يقولون إن هذا األمري جيب طاعته فإن مل تطعه تأمث ، بارك اهللا فيك يف أمر مستحب  السائل :



  د يكون هذا األمر الذى يأمرين به مستحب وقد يكون مباح ، فأنا مثال ..ق

هذا الذى خنشاه ، وهذا الذى أشرت اليه آنفا ، بشرط أال يعطى هلذا األمري أحكام األمري األكرب .  الشيخ :

الطاعة ،  واألن أنت جئت مبثال : اخلليفة املسلم إذا أمر املسلمني بشيء كان مستحبا أن يرتكوه وجب عليهم

  أما هنا ال ، ليس كذلك ؟ 

  نريد هذه ياشيخ السائل :

  وقد أعطيتك إياها الشيخ :

  نفع اهللا بك ، ألم ياشيخ حىت يف املباح حىت يف املستحب يوجبون الطاعة . السائل :

ن ، وقد أعطيتك إياها ، هذا من خالفهم للشرع ، ومن إتيام بأحكام ما أنزل اهللا ا من سلطا الشيخ :

  والسبب استعماهلم للقياس 

ياشيخ ، أنا أبغى توضيح بارك اهللا فيك ، بصراحة فيه شاب تالقيه ال يكلف بعمل أبدا ، يبغى حرية  السائل :

  مطلقة ما أحد يقول له افعل 

  ايه ، صحيح  الشيخ :

له : مالك طاعة أبدا يعىن واحد يفعل اخلري وينشىء مؤسسة ، ويبىن مدارس ، ويبغاهم يدرسون يقول   السائل :

، يعىن الربامج هذه حنطها ما نبغى إال السالمة ، حد اتصرف وغلط ، والبد أن حيدث يف دعوة اإلسالم مثل 

بارك  -هذا ، وده ميكن يتجاوز يعىن الطاعة اليت يستحقها إىل طاعة اخلليفة ، يعىن فأحسن توضع هلم إجابات 

هذا ليس له، قد يسلك مسلك املتفلتني ، إن هذا ليس له قد يسلك تقرب وتوفق بني الوجهتني ،إن  -اهللا فيك 

مسلك املتجربين ، ولنتعاون هذا تعاون على الرب والتقوى  نقوم بالتدريس نقوم بالدعوة يف هذه احلدود على 

  مستوى أخوة وحمبة ، والقيام بطاعة اهللا وتبليغ دعوة اهللا . 

  احسنت . نعم الشيخ :

ليل جتويز تعدد اجلماعات اإلسالمية على منهج واحد ، شيخنا هل هذا يفتح باب شيخنا قبل ق السائل :

  للحزبية ؟

  احلزبية ليست من ذلك املنهج اإلسالمي أنا ضربت الشيخ :

  . ... السائل :

  ارفع صوتك الشيخ :

  جتويز الشيخ لتعدد اجلماعات اإلسالمية هل هذا يفتح باب لسلوك طريق احلزبية ؟ السائل :



اجلواب ال ألنين ضربت لذلك مثال واضحا بينا ، فقلت ُحيكم على اجلماعات مبثل ما حيكم على األفراد  : الشيخ

، فقلنا فالن ختصصه التفسري والثاىن يف احلديث ، وعدد ما شئت من التخصصات يف خمتلف العلوم ، سواء ما  

التخصصات هي من الواجبات الكفائية ، كان منها شرعيا أو كان منها ماديا ، صناعيا ، وما شابه ذلك ، هذه 

إذا قام ا البعض سقط عن الباقني ، إذا قلنا هذا لألفراد هل يفتح هذا باب التحزب ؟ هذا حمدث فله مجاعة 

خياصمون مجاعة املفسر الذى له مجاعة ..اخل كما ذكرنا ، طبعا هذا خيالف اإلسالم ، لكن على كل املسلمني أن 

يف التفسري كما يستفيدون من املتخصص يف احلديث ، من الفقيه ، من االقتصادي ، يستفيدوا من املتخصص 

من السياسي من..  من ..اخل فإذن جتمعهم كلهم اإلستفادة من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد ، ألم  

وهو - ألفراد كلهم على كلمة سواء ، أنت مسعت هذا الكالم أنفا، وقلنا بأن هذا احلكم الذى ذكرناه بالنسبة ل

ينقل إىل اجلماعات . عندنا األن كتوضيح لصورة التكتل هذا ، اآلن مجاعة من األفراد شكلوا  - حق ال ريب فيه 

جلنة يف التفسري ، مجاعة من املشتغلني باحلديث شكلوا جلنة من احملدثني ، وعلى ذلك فقس بقية التخصصات ، 

داموا مجيعا ال خيرجون عن املنهج العلمى الصحيح ، الكتاب هل هذا يكون خمالفا للشرع أم موافقا له ؟؟ ما 

  والسنة وما كان عليه السلف الصاحل ، واضح اىل هنا ؟

  . ...شيخنا  السائل :

اآلن لو مسحت اللجان اليت مسيناها بلجان وعادة تكون مؤلفة من مخسة ، عشرة ، مخسة عشر ،  الشيخ :

، هذه اللجنة هذه مؤلفة من ألوف املؤلفني ،كويس ؟ هل اختلف  عشرين ، االن نوسع الدائرة قدر ما تتصور

األمر عن األفراد يف احلديث أو التفسري ، أو أفراد جلنة مسيناها ، عن ألوف مؤلفة مادام كلهم يعيشون حتت نظام 

ل واحد ومنهج واحد ، اجلواب : ال ، ما يرتتب من وراء هذا ما خشيته من التحزب والتكتل ، ألنه إذا دخ

التحزب والتكتل ال فرق حينئذ بني اجلمعيات وبني اللجان وبني األفراد ، ما يف فرق إطالقا ، كله خمالف هلذا 

  املنهج الذى افرتضنا أن يكونوا مجيعا عايشني يف دائرته ، واضح االن ؟ نسمع من الدكتور ما أراد أن يقول .

  الدكتور : مثل هذا العمل واجب على املسلمني ؟ 

  واجب  : الشيخ

الدكتور : خالص ، احلمد هللا ، الشيخ يُوجب يعىن القيام بالعمل يف شىت النواحي اإلسالمية بشكل مجاعي ، 

  ألن دولة اإلسالم أمة اإلسالم ال تقوم إال ذه النشاطات اجلماعية .

  أي نعم الشيخ :

  الدكتور : جزاكم اهللا خريا



  تفضل . الشيخ :

ان األحناف يرون قتل املسلم بالذمي ، وأم يستدلون بآثار و بأحاديث ضعيفة ما ذكرمت من مسألة  السائل :

وخصوصا  - مبقابل النصوص الصحيحة ، ورمبا أشرمت أيضا إىل كوم يعىن هذا هو واقعهم أم يستدلون 

ا ، أذكر أن يستدلون بالقرآن ، وإن كانوا مل يفهموا وجه االستدالل باآليات اليت يستدلوا  -املتأخرون منهم 

  شيخنا الدكتور ربيع رد على الغزايل

  الشيخ  من ؟ الشيخ :

وصل باالستقراء إىل  " كشف مواقف الغزاىل من السنة وأهلها "الشيخ ربيع يف رده على الغزايل يف كتابه  السائل :

ا يستدلون بآثار أن قدامى األحناف وأئمة األحناف ال يستدلون على هذا املذهب املخالف بالقرآن ، وإمنا كانو 

عرف العلماء اا مل تثبت ، ولو أنه ثبت عندهم ما تقوم به احلجة والذى يأخذ به العلماء وعلى مقتضاه ال 

يقتلون املسلم بالذمي ، لو ثبتت عندهم لكان الالئق م أم يأخذوا ا ، ويرتكون تلك اآلثار اليت هي غري 

 فيكم أعين يعين ما توصل إليه شيخنا، أو هل أنتم أطلعت على ما  ثابتة ، ما هو تعليقكم على ذلك ،بارك اهللا

  كتبه يف كتابه أم ال ؟

  هل اطلعت على ماذا ؟ السائل :

  ؟  " كشف موقف الغزايل من السنة وأهلها "ما ذكره الشيخ يف كتابه  السائل :

ه شيء من الدوي ، وشىء من أنا أظن أنا فهمت منك شيئا مل أقله ، أو ما فهمت ماذا تريد بسبب في الشيخ :

  الزعق 

  لعلى أوضح  السائل :

  استمع إذا مسحت ، أنا ما قلت أم حيتجون بالقرآن . الشيخ :

  أنا ما قلت أنكم قلتم، لكن هم حيتجون قلت حاهلم أو املتأخرون منهم حيتجون   السائل :

  أنت تقول ؟ الشيخ :

  سألة ، هل تتفقون مع شيخنا أو قرأمت ما كتبه ؟  نعم أنا أقول ، أريد رأيكم يف هذه امل السائل :

ما قرأت ذلك ، الذى أعرفه أم ال حيتجون بشيء بالقرآن هم ، لكنهم حيتجون مبا ذكرت من اآلثار  الشيخ :

وقعت يف عهد عثمان بن عفان وهى آثار غري صحيحة واملودودي َرِمحَه الله طرق هذا املوضوع بشيء من 

ذهب اإلمام أىب حنيفة َرِمحَه الله ، لكن أنا خفت أن أقول ما أوضحت حينما أوردت آية : التفصيل يؤيد به م

كنت أود أن يعتمد األحناف على هذه اآلية ،   (( َأفـََنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن ))



دخله ختصيص بشيء من السنة ، ذكرت هذا بشيء من ألن من مذهبهم املعروف االعتماد على نص القرآن ولو 

تفصيل ، لكنهم هنا ما عرجوا على هذه اآلية اليت يستنكر فيها رب العاملني التسوية بني املسلمني وبني ارمني ، 

ال أستحضر أم استدلوا بشيء من القرآن يف حكمهم  -أو على األقل  -لكن جوابا عن سؤالك أنا ال أعلم 

  م بالذمي ، أو بالتسوية بني دية قتل اخلطأ إذا كان املقتول مسلما أو كان كافرا .بقتل املسل

الغزايل املردود عليه ، الذي رد عليه شيخنا ، هو يدعى ذلك  وأن األحناف يستدلون بالقرآن ، وهلذا  السائل :

وا يستدلون ولعلى فهمت طرق هذه املسألة واستقصى فيها وقال إن األحناف ما كانوا يستدلون قدماؤهم ما كان

أن املتأخرين كما فهمت من كالم شيخنا ومما  - أم ما عدا القدامى منهم  - ولعلى أكون أصبت أو أخطأت 

  نقله أم احتجوا بدالالت بعض اآليات وإن كانوا خمطئني باالحتجاج ا  

الرسول َعَلْيِهَ َسَالّم بياا بالسنة  ممكن هذا أن يكون ، لكن يكون استدالهلم بالنصوص العامة اليت توىل الشيخ :

، النفس بالنفس مطلقا ، هذه نفس يهودية فالنفس بالنفس ، لكن هذا استدالل يعىن مما ينبغي الوقوف عنده 

هو من األخطاء الفاحشة اليت ال  -لوهائه وشدة ضعفه ، ألن االستدالل بالعمومات كما نقول يف جمال آخر 

  جيب أن ..

  ة الصال السائل :

  يال بسم اهللا ، فيه مسجد قريب هنا ؟  الشيخ :

  نعم  السائل :

كويس السفر إن شاء اهللا اليوم نصلى املغرب وجنمع مجع تقدمي بني املغرب والعشاء وننطلق إن شاء اهللا   الشيخ :

  لنتمكن من أداء العمرة قبل صالة الفجر إن شاء اهللا .

  امل تكن هناك ضرورة لالستعجال  السائل :

الضرورة واجدة بارك اهللا فيك باعتبار أىن أريد أن أكمل فحصى بالنسبة لركيب قبل حضور العيد خالل  لشيخ :ا

األيام هذه الباقية . أتردد على املستشفى وال أريد أن أتأخر بعد احلج عن ببلدي ألن هناك مشاريع علمية قمنا 

، فأريد أن أهتبل هذه الفرصة وأن اتردد على  بطباعتها وقد تتعطل أو تتأخر املطبعة فيما إذا تأخرت أنا

املستشفى هناك قبل حضور احلج، ولذلك فقد قررنا ونرجو من اهللا التيسري أن نسافر الليلة بعد صالة املغرب 

  والعشاء مجع تقدمي إن شاء اهللا فنرجو دعواتكم  . يال 

  . ...استودعكم اهللا  السائل :

  ال ما نرجع . الشيخ :



  احلجة ستكون عددها كم ؟ هذه السائل :

  ستكون ايش ؟ الشيخ :

  كم حجة حججتها ؟  السائل :

  . ... الشيخ :

  تذكرون وإال ال ؟ السائل :

  ال ، ما أذكر ، ليس من عاديت اإلحصاء ، كثرية وكثرية جدا الشيخ :

  فوق الثالثني السائل :

  كثرية واحلمد هللا ولكن ما وراء السؤال ؟  الشيخ :

  ائه إال فقط املعرفة ليس ور  السائل :

  بس يعىن ، واهللا ال أحصى  ، هي واحلمد هللا كثرية. نعم . الشيخ :

  بسم اهللا الرمحن الرحيم السؤال يف الكالم يف حكم التجويد  السائل :

  نعم الشيخ :

األحكام  وتطبيق األحكام التجويدية املعروفة املعروفة كاإلدغام واالخفاء واملدود بأنواعها وغريها من السائل :

املعروفة املشتهرة اآلن ، والكالم فيها َكثُر ، البعض يقول أن هذه األحكام واجبة ، ويؤمثون من مل يتعلمها تعلما 

ويعدونه آمثا ويقولون بوجوب هذه األحكام، والبعض االخر قد يتساهل فيها ويتهاون يف امرها والسؤال هنا أوال : 

أمث من ترك تعلمها ، ثانيا : أريد رأيكم أيضا يف مشروعية هذه األحكام ، ما رأيكم يف قول من قال إا واجبة و 

واألدلة عليها من الكتاب والسنة واآلثار السلفية ، وحيضرين أن بعض السلف أو بعض األئمة هلم يف بعض 

  األحكام كالم مثال بعضهم كره االمالة

  رواية محزة يعين الشيخ :

الثقيل وهلم نصوص يف بعض اجلوانب ، وهكذا يف بعض األئمة املتأخرين نعم وبعضهم كره االدغام  السائل :

  مثل الذهيب وغريه

  السالم عليكم السائل :

  وعليكم السالم الشيخ :

جند هلم أقوال يف هؤالء الذين بلينا م حقا والذين يتنطعون يف قراءة القرآن ويتكلفون تكلفا شديدا يف  السائل :

حيتاج أيضا إىل بيان احلكم  فهذا السؤال نود أن تعطينا فيه جوابا وافيا عسى ينفع  إخراج احلروف تكلفا شديداً 



  اهللا ُسبحانه وتعَاىل به .

أقول وباهللا التوفيق ، إن األحكام التالوة والتجويد شأا عندي شأن األحكام الواردة يف املذاهب ،  الشيخ :

ب والسنة وتارة إمجاع األمة ، وبعضها بالقياس واالجتهاد فبعض هذه األحكام من حيث ثبوا هلا دليل من الكتا

، واالجتهاد والقياس معرض للخطأ والصواب ، هذا من حيث الثبوت ، ومن حيث احلكم فبعض هذه األحكام 

هي واجبة أو فريضة يؤمث خمالفها أو تاركها ، وبعضها من السنة يثاب فاعلها وال يعاقب - كما ال خيفاكم - 

هذه األحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء املتأخرين الذين غلب عليهم اجلمود على  تاركها ، وبعض

التقليد ، فيقع منهم استحسان لبعض األحكام وهى بدعة خمالفة للسنة ، هذا التفصيل املوجود يف األحكام 

نا ال جند يف كتب احلديث بابا . ومن املؤسف أن -إذا صح التعبري  -الفقهية موجود متاما يف األحكام التجويدية 

عفوا كتابا فضال عن أننا ال جند فصال ، فضال عن أننا ال جند بابا خاصا يتعلق ذا املوضوع الذى تسأل عنه ، 

ولذلك فاألمر ليكون اإلنسان يف ذلك على بينة حيتاج ما حيتاجه العامل الفقيه فيما يتعلق باألحكام الشرعية من 

احلديث متنا وإسنادا  حىت يتمكن من متييز ما له دليل أوال وما ليس له دليل ثانيا : ليعرف املعرفة بالتفسري و ب

أحكام املسائل اليت تعرض هلا الكتاب والسنة جيب أن يكون عاملا بالكتاب والسنة وباآلثار السلفية ، وهذا طريقه 

 معرفة ما هو بصدد البحث عنه من ميسر كما تعلم مذلل حبيث يستطيع طالب العلم اد اتهد أن يصل إىل

األحكام الشرعية . أما ما يتعلق باألحكام املتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا ، ولذلك فاجلواب عندي انه 

جيب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، وهؤالء هلم وجود واحلمد هللا ، لكن يف علمي ليس لدينا علماء يف علم 

دنا يف االحكام الشرعية ، ألننا ؤالء العلماء نستطيع االجابة عن سؤالك ذي التجويد سلفيني كما يوجد عن

الشقني ، هل كل هذه االحكام هلا ادلة من الكتاب والسنة؟ مث هل كلها مبثابة واحدة ، كلها واجبة يأمث تاركها ؟  

حياسب خبالف  أو هناك أحكام شيء من واجب وشيء منها مستحب؟؟ إذا أخل ذا املستحب ال يعاقب وال

ما إذا أخل بالقسم األول ، فالذي يتمكن من اإلجابة على هذا السؤال هو العامل اود السلفي ، ألنين أعتقد 

أن التالوة القراءة على أحكام التجويد مأخذها التلقي ، وليس مأخذها كاألحكام الفقهية ، تؤخذ من الكتب 

لعلم من الكتاب والسنة .أنا مثال لست متخصصا يف بعلم مباشرة إن مل يكن لطالب العلم شيخ متمكن يف ا

التجويد ، فال أستطيع أن أدعى ما ليس يل فأقول مثال مثال املد الطبيعي فهو واجب أنا أقول هذا يف نفسى، 

لكن ال استطيع أن أُفىت به ، خشية أن يكون هناك عند املتخصصني يف علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن ميد 

ملنفصل أربع حركات أو ست حركات ، واملد املتصل مخس حركات ، ممكن أن يكون عند املتخصص يف املد ا

هذا العلم دليل يلزمىن أنا بأن أقول مبثل ما كنا قرأناه عندما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك ، اما أن نقول 



هذا العلم ، ولذلك فأنا أمتىن أن  هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب فهذا ينبغي أن يتواله املتخصصون يف

يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم اآلن منكبون على علم احلديث اقباال عجيبا جدا ، ويهملون العلوم األخرى 

منها مثال علم التفسري ، ومنها علم التجويد ألن ختصص هؤالء يف هذا العلم سيكون فتحا جديدا يف جمال علم 

وجودين اليوم ما يف عندهم ثقافة سلفية ، أنه جيب أن يرجع يف كل مسألة إىل كتاب اهللا التجويد ، ألن العلماء امل

وإىل حديث رسول اهللا ، ولذلك فهم ال حيرصون أن مييزوا هل صحت هذه القراءة أم مل تصح ؟ هل هذا احلكم 

لم التجويد واجب وال مستحب ؟؟ ما يهمهم ، أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وختصص يف دراسة ع

يف فتح جديد هلذا العلم الذى خيتلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة يف هذه  - كما قلت أنفا   - فسيكون سببا 

قبل حممد بن عبد الوهاب   -يف احلقيقة  -البالد .  وبصورة أخص يف هذه البالد النجدية ، ألن البالد النجدية 

اء متخصصون يف كل علم ، بالتاىل ال يعرف منهم علماء  ما كانوا شيئا مذكورا ، ولذلك فال يعرف فيهم علم

كالعلماء املوجودين يف مصر ، يف سوريا ، يف االردن ، بل يف الباكستان وغريها  حيسنون قراءة القرآن على 

األحكام التجويدية ، بغض النظر مع حكمها مع دليلها ، ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة يف الشهرين 

كنا نصلى يف بعض املساجد فنرى تفاوتا كبريا بني بعض األئمة    - مسعت ألىن جئت عمرة  البد أنك - السابقني

وآخرين ، بعضهم يقرأون قراءة جيدة ، وأفهم أم تلقوا هذه القراءة عن بعض علماء التجويد ، وبعضهم كالعامة 

لسلفية ، ليقدموا جوابا ال حيسنون أن  يتلوا القرآن . فاملقصود جيب أن يتخصص ناس مؤسسني على الدعوة ا

عن مثل هذا السؤال ، لكن أنا مطمئن متاما أن واجب من ال علم عنده أن يتبع من كان عنده علم مبسألة ما ، 

(( فَاْسأَُلوْا ففيما يتعلق باألحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا ال هذا ما صحيح وهذا ما معقول ، ال 

هؤالء علماء التجويد يف هذا العلم هم أهل الذكر ، فإذا قالوا مثال أحكام  َال تـَْعَلُموَن ))َأْهَل الذْكِر ِإن ُكنُتْم 

التجويد كلها للوجوب، وكلها تلقيناها عن مشاخينا بالتوارث،  خلف عن سلف ، فيجب على اآلخرين من 

سلم أن يفهم احلكم أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون، الشأن يف ذلك كاألحكام الشرعية،  جيب على كل م

الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا ، أو إن كان أُميا أن يسأل العامل فيفتيه ويعمل به ، فإذا خالف 

فهو ليس بالعامل حىت يسأل نفسه ،  (( فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُموَن ))يكون عاصيا ، ألن اهللا يقول 

ل مع أنه جاهل، أو يركب رأسه ويفتيها مبا عنده من جهل ، فكما أن هذا ال جيوز يف األحكام ، وال هو بالسائ

وعليه أن يسأل أهل العلم ، كذلك ال جيوز يف التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم ، وكما أنه فيما يتعلق 

فة لدليل من الكتاب والسنة جيب باألحكام إذا سأل عاملا وعمل بفتواه مث تبني له فيما بعد أن هذه الفتوى خمال

أن يرجع عنها إىل ماقام الدليل عليه من الكتاب والسنة، كذلك جيب بالنسبة لعلماء التجويد ان ُيسألوا وان يفتوا 



مبا عندهم أصابوا أم أخطأوا هذا أوال بينهم وبني رم ، ثانيا : بالنسبة لنا نتبعهم ألنه ليس لنا خرية بأن ندع رأى 

ملتخصصني إىل جهلنا حنن ذا العلم ، فعلينا أن نتبعه ، فإذا ظهر لنا أن يف هذا اإلتباع شيء من العلماء ا

املخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي . أضرب لك مثال : اليوم القراء عمليا خيتلفون ، منهم 

ن السنة كما تعلم ، ومنهم من ال يفعل ذلك قد مثال من يقف عند رؤوس اآلي ، فالفاحتة يقرؤها آية آية وهذا م

يصل اآلية باألخرى ، وخباصة إذا كانت األخرى من حيث املعىن متممة لألوىل ، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك 

 -وخباصة ما كان مطبوعا يف اسطمبول  -واجبا ، والدليل على ذلك أننا جند يف املصاحف املطبوعة حىت اليوم 

((   (( فـََوْيٌل لِْلُمَصليَن الِذيَن ُهْم َعْن َصالتِِهْم َساُهوَن ))ال تقف مثل قوله  تعَاىل :  ""الجند إشارات مثل 

ال  اى ال تقف ، ولذلك فعال مجهورهم ال يقفون ، ألم يأخذون املسألة بالعقل وباملعىن ،  فـََوْيٌل ِلْلُمَصليَن ))

؟ القدامى والراجح عند اجلمهور انه ال يصل اآلية باألخرى ألن  فما موقف علماء التجويد بالنسبة هلذا املثال

هذا خالف السنة ، لكن املتأخرين الذين ال يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت يف السنة يقولوا ال 

ء اليوم ، حنن الراجح ال نوصل اآلية باألخرى مادام الوقوف يفسد املعىن.  فهنا استطعنا ان خنالف مجاهري القرا

وأن نقول الوصل خالف السنة ، والوقف هو السنة . لكن يا ترى ما حكم من وصل ؟ هل أمث أم ترك السنة 

اليت ال يعاقب تاركها ويثاب فاعلها ؟ هنا بقى تريد انسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه األحكام 

قول السنة الفصل لكن ماحكم الوصل ؟؟ ما فهو الذى يستطيع أن يعطيك اجلواب عن السؤال الثاين ، حنن ن

ندرى ألننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطلعنا عليه من السنة ، ولكن من املمكن أن متخصصا جيد 

جوابا ملثل هذا السؤال كذلك مثال بعضهم كما تعلم يف السور القصار إذا ما انتهى اىل قراءة مثال والضحى يكرب 

  السنة  وهذا ايضا ال أصل له يف

  لكن يقولون انه متواتر باإلسناد السائل :

وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته - هو هذا من االشياء اليت تدخل يف كالمي السابق البد هلا من دراسة  الشيخ :

فنقول من الذى يستطيع أن يقول إن هذا متواتر ؟ هو املطلع على علم القراءة والتجويد اطالعا يشبه اطالع  - 

  مل على ادلة املسائل املختلف فيها من الكتاب والسنة العا

  وكيف يثبت هذا التواتر يا شيخ ؟  السائل :

  بالتلقي الشيخ :

  بالتلقي السائل :

أي نعم ، بالتلقي لذلك أقول أن االمر حيتاج إىل متخصص متأصل فيه مبدأ حترى االختالف حتري  الشيخ :



لك فقس .** هناك أحكام كثرية وكثرية جدا ضربت أنت مثال مبثل الصواب مما اختلف فيه العلماء ، وعلى ذ

م  يفعله ،؟ حيتاج اىل دراسة، فإذا ثبت أنه كان  االدغام مثال وحنوه هل هذا االدغام فعال كان الرسول َعَلْيِه الَسال

م مناسك احلج ، يفعله حيتاج إىل دراسة ثانية ، ما حكمه ؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثال هو كحك

االصل فيها الوجوب إال ما قام الدليل على عدمه يف بعض مناسك احلج ، فأقول االصل فيما قرأه عليه السالم 

م  أا للوجوب ألن القرآن هكذا أُنزل ، وهكذا لقنه جربيل للرسول  أو يف الوجه الذى قرأه الرسول َعَلْيِه الَسال

م  ، فاألصل الوج وب إال إذا قام الدليل على غريه فهو ليس بواجب . حنن اليوم صلينا العصر يف ذاك َعَلْيِه الَسال

املسجد ما استطعت يف أي ركعة من الركعتني االخريتني أن أقرأ الفاحتة وال نصفها ، فاستعجبت يف نفسى أن 

 )) ...الك يود الدين (( الحمد هللا رب العالمين الرحمن الرحيم مهذا اإلمام ما يقرا القرآن ؟ هزا كهز الشعر 

ما زلت ما نصفتها طيب هذه مشكلة فيجب اذن على هؤالء االئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة ، مث 

  بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه االحكام أهي فريضة أم هي سنة ؟

ذه البيانات بصورة عامة متخصصا ولست ذا املتخصص ولكن اقدم ه -كما قلت لك   - حيتاج هذا يف الواقع 

، وإذا كان البد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن وكما ُيسمع ، فإذا تبني له أن فيما مسع خطأ تبني 

  له باحلجة والربهان رجع عنه كما هو الشأن يف االحكام الشرعية . هذا ما ميكنىن أن أقول بالنسبة هلذا السؤال .

يف نفي السؤال االن وهي قضية تكثر اآلن يف الساحة اآلن من الكثري ال  ...زال  أيضا يا شيخ ما السائل :

سيما من هذا الشباب الذين وفقوا إلتقان هذه األحكام تلقيا ، ملا أتقنوا هذه اإلحكام وبرزوا فيها إتقانا ، رأوا 

ها كما هؤالء ، فهذا جر الشباب علماء أجالء وأفاضل مل يطبقوا يف قراءم للقرآن هذه االحكام لكوم مل يتلقو 

اىل شيء ، وهو التنقص من هؤالء العلماء مثال اذا اخل بإدغام او اخفاء او غري ذلك ، تنقص من العامل وهون 

من منزلته رمبا يف علمه ، وليس فقط يف تطبيقه هلذه االحكام ، فهذه فانا ارى ان الذي جرهم ملثل هذا الكالم 

ني ، من ان هذه االحكام واجبة وجوبا عينيا ويؤمث تاركها ، ووجدوا أن العلماء هؤالء ما تلقوه من هؤالء املقرئ

االفاضل االجالء الذين يشهد هلم بالفضل يف علمهم يطبقون هذه االحكام لكن ليس ذاك التطبيق املتكلف 

كاملدود وغريها   الذي يصل اىل هذه الدرجة هم ال يلحنون وخيرجون احلروف من خمارجها لكن رمبا بعض االمور

اليت ال يعد اخلطأ فيها حلنا خمال باملعىن ، فهذه مشكلة حقيقية وتكثر ،  فنريد توجيها منكم يف هذه النقطة 

  أيضا؟

انا أرى ما أحملت آنفا من أن املشايخ يف جند فعال ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن  الشيخ :

دث كابن كثري ، وفقيه كبعض األئمة املشهورين كالنووي ، متخصص يف الفقه اجلزري مثال ، ابن اجلزري حم



  الشافعي ، هو باإلضافة اىل ذلك له ختصص يف قراءة القرآن بل يف القراءات العشر ، وله كتاب يف هذا املعىن

  . ... السائل :

كتبه املتعلقة بعلم التجويد ، هو أن يقرأوا   - املشار اليهم آنفا-أي نعم هذا ، الرجل جيب على علمائنا  الشيخ :

مثال له أرجوزة كنت وأنا شاب حني قرأت القرآن على والدى َرِمحَه الله ألنه هو تلقى القرآن أيضا عن بعض 

مشاخيه ، وكان ذكر يل أن عنده إجازة تتصل هذه اإلجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسري املشهور بالتفسري 

الغيب . علماء األتراك وغريهم تلقوا القراءة على وجه خيتلفون يف بعض احلروف عن قراء الكبري ومساه هو مفاتيح 

العرب انفسهم وبصورة خاصة ما يتعلق حبرف الضاد .أنا شخصيا بناء على تلقي القراءة من والدى مث بناءا على 

ن يف النطق حبرف الضاد ، ما قرأت من رسائل تتكلم على النطق حبرف الضاد، تبني يل ان العرب انفسهم خيتلفو 

وان الضاد الشامية والضاد املصرية ختتلف متاما عن الضاد العراقية والضاد النجدية ، والنطق ذا احلرف اقرب اىل 

الصواب على الوجه الذى يتكلم ا ويقرأ ا أهل جند وأهل العراق من النطق الذي ينطقه املصريون والشاميون ، 

  ابن اجلزري هذا 

  . ...ميكن حتكي أنه  : السائل

  ابن اجلزري هذا يقول يف ارجوزته فالضاد باستطالة .. الشيخ :


